
UCHWAŁA NR XV/101/15
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Gniew na lata 2016 – 2018

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., 
poz. 1515) oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 332 z późn. zmian.) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Wspierania Rodziny w gminie Gniew na lata 2016 – 2018 stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§ 3. Traci moc z dniem 31 grudnia 2015r. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/197//12 z dnia 28 grudnia 2012r. 
w sprawie programu wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w  gminie Gniew w latach  2013 – 2015.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gniewie

Walentyna Czapska
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                                                                                        Załącznik do Uchwały Nr XV/101/15  

                                                                                        Rady Miejskiej w Gniewie 

                                                                                        z dnia 2 grudnia 2015r. 

 

 

 

 

Program Wspierania Rodziny w gminie 

Gniew na lata 2016 – 2018 
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I. Wstęp 
Rodzina to termin bliski dla wszystkich ludzi. Mają na to wpływ względy 

emocjonalne a także powody historyczne oraz społeczne. 

Stanowi ona najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną formę życia zbiorowego i ma prawo 

do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa. 

Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze wpływa na osobowość człowieka, 

jego życie i rozwój. Jest miejscem, w którym dziecko doświadcza swoich pierwszych 

kontaktów z otoczeniem, zaczyna poznawać i rozumieć wartości społeczne. Na ich podstawie 

będzie budować swój własny system norm i zachowań. 

Rodzina związana jest ściśle ze społeczeństwem i reaguje na zachodzące zmiany 

społeczne, podlega przemianom gospodarczym, kulturalnym i obyczajowym. Stanowi, więc 

odbicie współczesnej cywilizacji, które  wyciska na niej piętno i narzuca określone 

ograniczenia. Właściwie funkcjonująca rodzina to taka, która prawidłowo realizuje zadania 

opiekuńcze, wychowawcze, ekonomiczne i socjalizacyjne. 

Są jednak sytuacje, w których rodzice nie potrafią zapewnić dziecku prawidłowego 

środowiska wychowawczego. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie 

realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są 

reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z 

normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Prawidłowemu 

funkcjonowaniu rodziny zagraża szereg czynników, wśród których istotną rolę odgrywają 

zjawiska patologiczne. Ich działanie czyni daną rodzinę dysfunkcyjną, czyli taką, która nie 

potrafi sprostać swoim obowiązkom względem dzieci i innych członków rodziny oraz 

pomyślnie rozwiązać swoich problemów i sytuacji kryzysowych. 

Podstawą do przezwyciężenia trudności w wypełnianiu funkcji- opiekuńczo 

wychowawczej jest wsparcie rodziny, które w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi zespół planowanych działań 

mających na celu przywrócenie rodzinom zdolności do wypełniania tych funkcji. Wsparcie 

rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Jej 

najważniejszym zadaniem jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci i 

młodzieży oraz wartości i norm związanych z ich wychowywaniem. 

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek wspierania rodziny przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz organizacji pieczy 

zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 

rządowej. Obowiązek ten jest realizowany we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami 

i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, 

a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 

 

W związku z tym, założeniem Programu jest wsparcie rodziny przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, przywróceniu jej zdolności do 

pełnienia tych funkcji oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Zadania 

Programu koncentrować będą się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w 

sytuacjach, kiedy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu 

umożliwienia mu powrotu do tej rodziny. 

 

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Programu są spójne z kierunkami działań przyjętymi 

w aktach prawnych: 

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 163 z późn. 

zm.) 

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zmian.), 

- ustawa z dnia 29 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
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alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.) 

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Gniew na okres 

2014 – 2020 

II. Diagnoza środowiska 
Diagnoza środowiska dokonana została w oparciu o analizę dokumentów 

znajdujących się w posiadaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie i 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. 

Na terenie Miasta i Gminy Gniew zamieszkuje 15.632 mieszkańców (stan na dzień 

30.06.2015r ). Ze wsparcia systemu pomocy społecznej skorzystało na dzień 30.06.2015r. 728 

rodzin składających się z 1.699 osób w tym 182 rodzin składające się z 350 osób skorzystały 

tylko z pomocy niematerialnej w postaci pracy socjalnej. 

 

 

Powody przyznania pomocy społecznej w 2015r.: 

 

 

 

 

Powód trudnej sytuacji 

życiowej 

Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach 
Ogółem W tym na 

wsi: 

 1 2 3 

Ubóstwo 1 412 261 1 056 

Sieroctwo 2 0 0 0 

Bezdomność 3 16 3 17 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 
4 

94 59 502 

w tym: wielodzietności 5 77 54 433 

Bezrobocie 6 214 132 659 

Niepełnosprawność 7 252 138 533 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 
8 

164 79 331 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego – ogółem 

9 

148 94 577 

w tym: 

rodziny niepełne 

10 
59 42 184 

rodziny wielodzietne 11 36 16 223 

Przemoc w rodzinie 12 6 3 22 

Potrzeba ochrony ofiar 

handlu ludźmi 
13 0 0 0 

Alkoholizm 14 35 17 70 

Narkomania 15 5 2 10 
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Powód trudnej sytuacji 

życiowej 

Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach 
Ogółem W tym na 

wsi: 

 1 2 3 

Trudności w 

przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

16 8 5 11 

Trudności w 

przystosowaniu osób, 

które otrzymały status 

uchodźcy 

17 

0 0 0 

Zdarzenie losowe 18 4 2 12 

Sytuacja kryzysowa 19 0 0 0 

Klęska żywiołowa lub 

ekologiczna 
20 

0 0 0 

 

 

 Powyższa tabela wskazuje, że głównymi problemami społecznymi na terenie Gminy 

Gniew są niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała choroba, bezradność w prawach 

opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz nierozerwalnie związane z tymi 

zjawiskami  ubóstwo dotykające ponad 62% naszych klientów.  

Sytuacja ta spowodowana jest faktem, iż wzrosła liczba osób samotnych z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności oraz rodzin, w których dorośli z uwagi na ww. dysfunkcję pozostają poza 

rynkiem pracy.  

Kolejnym problemem Gminy jest bezrobocie, które wynika z niskich kwalifikacji, braku 

umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy oraz niedoboru ofert pracy na terenie gminy 

Gniew i powiatu tczewskiego. 

Odnotowuje się spadek osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z powodu 

podjęcia zatrudnienia, nauki, uzyskania świadczeń ZUS, niestawiennictwa na wyznaczony 

termin oraz dobrowolnej rezygnacji ze statusu.  

Kolejną grupą korzystającą z pomocy M-GOPS w Gniewie są osoby dotknięte długotrwałą lub 

ciężką chorobą oraz rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. Choroba pojawić się może w każdym wieku. W dzieciństwie i 

młodości, często związana jest ze złymi warunkami ekonomicznymi w rodzinie, bywa też 

skutkiem sięgania przez młodego człowieka po papierosy, alkohol czy narkotyki. W wieku 

dorosłym występowanie chorób przewlekłych związana jest w dużej mierze z nieprawidłowym 

stylem życia ale też z sytuacjami stresującymi takimi jak: śmierć bliskiej osoby, bezrobocie, 

utrata mieszkania itp. Człowiek chory jest bezradny , niepewny, wymaga diagnozy i leczenia 

oraz pomocy w zaspakajaniu potrzeb, często tych najbardziej podstawowych. W rodzinach 

dotkniętych tymi dysfunkcjami brakuje umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia 

rodzinnego, wzorców komunikacyjnych oraz poczucia bezpieczeństwa. Niezaradność rodziny w 

opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z dysfunkcjami takimi jak: uzależnienia, 

przemoc domowa, problemy w pełnieniu prawidłowych ról rodzicielskich, małżeńskich i 

zawodowych.  

  Ważnym wskaźnikiem jest fakt, że w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej występuje najczęściej więcej niż jedna dysfunkcja. Stanowi to poważny problem w 

rozwiązywaniu skomplikowanych problemów rodziny i wymaga wzmożonej pracy 

pracowników socjalnych i specjalistów z nimi współpracujących.  
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Od października 2012 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie 

zatrudnia dwóch asystentów rodziny. Koszt ich zatrudnienia jest ponoszony przez gminę 

przy istotnym wsparciu państwa. Asystent rodziny udziela pomocy i wsparcia w pełnieniu 

prawidłowych obowiązków wychowawczych i rodzicielskich. Niezbędnym jest udzielanie 

rad w gospodarowaniu skromnymi środkami finansowymi będącymi w ich dyspozycji. 

Asystenci wspólnie z pracownikami socjalnymi starają się tak wspierać rodziny aby 

zachować ich integralność. Dzięki ich pracy oraz współpracy także z koordynatorami pieczy 

zastępczej i kuratorami w latach 2014 i 2015 16-ro dzieci wróciło do rodzin biologicznych. 

 

W roku 2015r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie udzielił pomocy 

społecznej 247 rodzinom z dziećmi, których łącznie było 1065 osób.  

 

 

Wyszczególnienie Liczba rodzin 

stan na 30.06.2015r. 

Liczba osób w 

rodzinach 

stan na 30.06.2015r. 

Rodziny z dziećmi ogółem 247 1 065 

o liczbie dzieci: 1 
88 267 

2 70 284 

3 54 273 

4 22 134 

5 6 45 

6 5 40 

7 i więcej 2 22 

Rodziny niepełne ogółem 55 180 

o liczbie dzieci: 1 
29 67 

2 13 46 

3 9 40 

4 i wiecej 4 27 

 

Z analizy danych wynika, że spośród rodzin z dziećmi objętych pomocą w 2015 roku 

89 rodzin to rodziny wielodzietne (36% ogółu rodzin z dziećmi ). 

 

Większość problemów w rodzinach wielodzietnych spowodowana jest ubóstwem, 

które uniemożliwia zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych wszystkich członków 

rodziny. 

Prawidłowo funkcjonująca rodzina, konsekwentnie i z powodzeniem spełniająca swoje 

zadania, stanowi dla swych członków, przede wszystkim dzieci, źródło poczucia własnej 

wartości i bezpieczeństwa. Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają 

interdyscyplinarnych rozwiązań. Uzależnienia, przemoc   w   rodzinie,   niezaradność   i   

brak   umiejętności  wychowawczych, zdarzenia losowe wywołujące sytuacje kryzysowe 

oraz zła sytuacja  materialna to główne problemy dezorganizujące życie rodziny. 

Na podstawie analizy przeprowadzonej przez pracowników socjalnych 

dysfunkcyjność w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w roku 2012  

zdiagnozowano w ok. 40 środowiskach, jednak znaczna część tych rodzin przy zapewnieniu 

wsparcia ze strony M-GOPS była w stanie zapewnić dziecku prawidłowy rozwój fizyczny i 

duchowy, co dało szansę na pozostanie dziecka w rodzinie biologicznej. Obecnie ilość 
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rodzin w, których ten problem jest aktualny jest przybliżona, ponieważ niektórym rodzinom 

udaje się wyjść z sytuacji kryzysowej a inne w nią wchodzą. Istnieje jednak poważne  

zagrożenie bo że pomimo podejmowanych działań przez pracowników socjalnych rodziny 

dysfunkcyjne często nie chcą współpracować. W sytuacji zagrożenia dobra dziecka Sąd 

Rodzinny może zarządzić środek zapobiegawczy w formie umieszczenia dziecka w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinie zastępczej. 

Tabela przedstawiająca dane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie – liczba 

rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych – stan na 30.06.2015r. 

 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba dzieci w rodzinach 

Rodziny zastępcze ogółem w 

tym: 
132 208 

Rodziny zawodowe 6 30 

Rodziny niezawodowe 40 58 

Rodziny spokrewnione 93 120 

 

 

Wykaz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z podziałem na gminy – stan na 

30.06.2015r. 

 

Gmina/miasto Liczba dzieci 

Gniew 25 

Morzeszczyn 16 

Pelplin 26 

Subkowy 3 

g.Tczew 22 

m.Tczew 116 

inne lub nieznany adres 

rodziców 
0 

Razem 208 

 

Obecnie zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej z naszej gminy jest 16 - ro dzieci. 

Wobec powyższego zachodzi potrzeba podjęcia działań, które powstrzymałyby 

negatywną sytuację i pozwoliły na poprawę. Podstawowym elementem systemu powinna stać 

się wczesna interwencja i profesjonalna praca z rodziną. Funkcjonowanie rodzin można 

poprawić poprzez profesjonalną pracę socjalną: wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, 

motywowanie do zmiany oraz usprawnianie rodziny, a także poradnictwo, edukację i 

wspieranie w wychowywaniu dzieci. Dla rodzin, które wymagają największego wsparcia w 

zakresie bezradności, wskazanym byłoby objęcie pomocą w formie asystenta rodziny, 

którego zadaniem jest wspomaganie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

 

III. Zasoby instytucjonalne działające w obszarze wspierania rodziny na terenie 

Gminy Gniew 

 

Instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania 
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rodziny oraz inne pełniące funkcje wspierające: 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, 

- Urząd Miasta i Gminy Gniew, 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Zespół Interdyscyplinarny, 

- Policja, 

- Placówki oświatowe, 

- Placówki służby zdrowia, 

- Kuratorzy sądowi, 

- Parafia Rzymskokatolicka w Gniewie 

 

IV. Adresaci 

 

Adresatami niniejszego Programu są dzieci i rodziny przeżywające trudności w sferze 

opiekuńczo-wychowawczej, w których wychowują się dzieci oraz rodziny, w których dzieci 

umieszczone zostały w pieczy zastępczej. 

Wszystkie dzieci wymagają ochrony ich praw i wolności oraz pomocy dla 

zapewnienia harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. Szczególnej uwagi 

wymagają dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dysfunkcje rodziny, 

spowodowane w głównej mierze uzależnieniami, przyczyniają się do powstawania znacznych 

strat rozwojowych dzieci żyjących w tych rodzinach. Niewydolność rodziców zaburza 

zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka, prowadzi między innymi do 

niepowodzeń szkolnych oraz izolacji społecznej. 

 

Rodzina jako naturalne środowisko rozwoju dziecka, przeżywając trudności w 

opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, wymaga wsparcia dla dobra nie tylko dzieci, ale też 

wszystkich jej członków. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin jest też 

największym zyskiem dla społeczności lokalnej. 

 

V. Cele Programu i oczekiwane rezultaty  

 Cel główny: 

Utworzenie efektywnego systemu wsparcia rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

 

Cele szczegółowe: 

 

- wzmocnienie roli i funkcji rodziny, 

- wsparcie w rozwoju umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin; 

- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

- dążenie do pozostawienia dzieci w rodzinie biologicznej, 

- podniesienie świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny, 

- podejmowanie skutecznych działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny 

biologicznej. 

 

Oczekiwane rezultaty: 

 

- podniesienie poziomu i rozwój profesjonalnych form pomocy rodzinie i środowisku, 
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- poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych, wymagających wsparcia 

i pomocy, 

- konsolidacja działań różnych grup społecznych, organizacji 

pozarządowych i instytucji, 

- pozostawienie dzieci w rodzinie biologicznej, 

- reintegracja rodziny biologicznej poprzez powrót dziecka do rodziny. 

 

VI. Zadania w zakresie wspierania rodziny 

 

L.p. Zadania Działania 

1. prowadzenie działalności 

profilaktycznej 

1) udział w kampaniach, 

konferencjach, seminariach 

promujących wartość rodziny, 

2) wspieranie i propagowanie idei 

wolontariatu oraz innych form 

aktywności społecznej na rzecz 

rodziny, 

3) udział w Projektach 

współfinansowanych ze środków 

pozabudżetowych w tym rządowych i ze 

środków UE mających na celu dobro 

rodziny i rozwój specjalistycznego 

wsparcia, 

4) udział w programach 

profilaktycznych i edukacyjnych 

wspierających wychowywanie dzieci 

i młodzieży. 

2. udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie 

przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej 

I. Praca z rodziną: 

1) konsultacje i poradnictwo 

specjalistyczne ( psychologiczne, 

pedagogiczne, socjalne, prawne, 

zawodowe ), 

2) udzielanie pomocy finansowej i 

rzeczowej: 

- pomoc w formie dożywiania 

dzieci i młodzieży w szkołach, 

udzielanie pomocy w formie 

zasiłków, 

3) organizowanie czasu wolnego 

dzieciom: 
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  4) usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne, 

5) tworzenie grup wsparcia i grup 

samopomocowych. 

II. Pomoc w opiece i wychowaniu 

dziecka: 

- wsparcie asystenta rodziny, pomoc 

rodziny wspierającej, praca socjalna z 

rodziną ( kontrakt socjalny ), pomoc 

placówek wsparcia dziennego ( kluby, 

świetlice itp. ) 

3. doskonalenie współpracy pomiędzy 

instytucjami i podmiotami działającymi 

na rzecz dzieci i rodziny 

1) współpraca szkół, Policji, służby 

zdrowia, M-GOPS, sądów, kuratorów, 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Zespołu 

Interdyscyplinarnego, organizacji 

pozarządowych oraz innych instytucji, 

2) stała współpraca z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie, jednostką 

realizującą działania z zakresu pieczy 

zastępczej, 3)doskonalenie kadry ( 

szkolenia dla pracowników socjalnych, 

asystentów rodziny oraz innych 

specjalistów ). 

 

VII. Koszty umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej ponoszone przez Gminę: 

 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu 

dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 

go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej, 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej. 

 

 

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym gmina właściwa ze  względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 
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umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w 

wysokości: 

 

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

3) 50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 

VIII. Realizatorzy Programu 

 

Koordynatorem Programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gniewie przy współpracy z następującymi instytucjami: 

- Urzędem Miasta i Gminy Gniew, 

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Zespołem Interdyscyplinarnym, 

- Policją, 

- Placówkami oświatowymi, 

- Placówkami służby zdrowia, 

- Kuratorami sądowymi, 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, 

- Parafią Rzymskokatolicką w Gniewie, 

- organizacjami pozarządowymi. 

 

IX. Finansowanie Programu 

 

Finansowanie 3-letniego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018 odbywać 

się będzie w ramach środków budżetu Miasta i Gminy Gniew, dotacji oraz środków 

pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

 

X. Monitorowanie i ewaluacja Programu 

 

Monitorowanie i  ewaluacja Programu odbywać się będą poprzez 

przedkładanie przez  Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gniewie w terminie do dnia 31 marca każdego roku Radzie Miejskiej w Gniewie 

sprawozdania z realizacji Programu, sporządzonych na podstawie informacji uzyskanych od 

podmiotów uczestniczących w realizacji zadań za rok poprzedni. 
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny
w gminie Gniew na lata 2016 – 2018 został opracowany na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 332 z
późn. zmian.). Powołany przepis stanowi, że do zadań własnych gminy należy opracowanie i
realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.

Podstawą do podjęcia działań związanych z tworzeniem nowego programu jest zakończenie z
końcem bieżącego roku okresu obowiązywania "Programu wsparcia i rozwoju pieczy zastępczej w
gminie Gniew w latach 2013-2015". Gmina jest realizatorem zadań wynikających z ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 332 z
późn. zmian.) i w związku z tym ponosi skutki finansowe wynikające z jej wykonywania. Skutki
finansowe z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w roku 2015 to kwota około
122, 0 tys. zł a przewidywany koszt w roku 2016 to 130,0 tys. zł.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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